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Z ROSY A VODY, JUBILUJÚCA FAKULTA! 
 

Adélia Kundrátová 
 
Písal sa rok 1961, keď som bezprostredne po absolvovaní Štát-

neho pedagogického inštitútu Maxima Gorkého v Kyjeve (v súčas-
nosti Národná pedagogická univerzita Mychajla Drahomanova) 
prišla za manželom na trvalý pobyt do Československa a vstúpila 
na pôdu Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove, ktorá sídlila na Gre-
šovej ulici. V októbri toho istého roku som bola prijatá za asistent-
ku na Katedru ukrajinského jazyka a literatúry.  
O tom, že po skončení piateho ročníka vysokej školy budem 

pracovať na tejto katedre, som sa dozvedela ešte v lete roku 1960. 
Vtedy som navštívila manželovo rodisko a v Prešove som sa stret-
la s vtedajším vedúcim katedry doc. Petrom Bunganičom, ktorý mi 
ponúkol miesto. Tešil sa, že bude mať na katedre rodenú Ukraji-
nku, ktorá rozpráva ľubozvučnou ukrajinčinou.  
V tom čase Filozofická fakulta pozostávala len z niekoľkých za-

kladajúcich katedier. Patrila k nim aj Katedra ukrajinského jazyka 
a literatúry, ktorú viedol spomínaný doc. P. Bunganič. Tajomní-
kom katedry bol mladý asistent Mikuláš Mušinka, v súčasnosti 
medzinárodne uznávaný vedec, autor mnohých monografií a ve-
deckých štúdií, akademik Národnej akadémie vied Ukrajiny. Ok-
rem nich na katedre pracovali absolventi Štátnej univerzity T. Šev-
čenka v Kyjeve (teraz Národná univerzita) Michal Roman a Miku-
láš Štec, absolventka Štátnej univerzity M. Mečnikova v Odese Zu-
zana Hanudeľová, odborný asistent Juraj Bača, CSc., asistent Jozef 
Šelepec, vedeckí pracovníci Helena Rudlovčáková, CSc., a Michal 
Hirjak. Boli to prví kolegovia, s ktorými som prišla do kontaktu na 
katedre a tá sa stala aj mojím prvým a zároveň aj jediným pracovi-
skom až do roku 1995, keď som odišla do dôchodku.  
Bola som zvyknutá na Kyjev, preto sa mi v porovnaní s ním 

Prešov zdal malým provinčným mestečkom a Filozofická fakulta 
iba pobočkou košickej univerzity, ktorá nemala ani vlastnú budo-
vu. Prednášky, semináre a lektorské cvičenia sa konali v rôznych 
budovách mesta – v terajšej budove Okresného sudu na Ulici Gre-
šovej, v budove gréckokatolíckeho seminára na námestí A. Duch-
noviča (teraz na jeho mieste stojí nová budova Divadla J. Zábor-
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ského), v budove terajšieho Krajského súdu na Ulici Slovenskej re-
publiky rád č. 22 (teraz Hlavná ulica) a v študentskom internáte na 
Gottwaldovej ulici (dnes „starý“ internát na Ul.17. novembra). Po-
čas desaťminútovej prestávky medzi vyučovacími hodinami bolo 
dosť problematické, najmä v zimnom období, dobehnúť do inej 
budovy vzdialenej niekoľko desiatok ba aj stoviek metrov, a načas 
stihnúť prednášku, seminár alebo lektorské cvičenie. Lenže vtedy 
sme boli mladí a štíhli, všetko brali športovo, hoci starší kolegovia 
to nemali jednoduché. Neraz to odniesla zlomená ruka alebo noha 
niektorého z nich. Táto situácia, keď sa katedry a dekanstvo na-
chádzali na jednom mieste, prednáškové miestnosti na inom a štu-
dentský internát zase inde, sťažovala prácu nielen učiteľom, ale aj 
študentom, ktorí často na poslednú chvíľu zadychčaní dobiehali 
na hodiny, ba dokonca sa niekedy značne oneskorili.  
Nehľadiac na tieto ťažkosti celé osadenstvo fakulty bolo jednou 

rodinou. Starší kolegovia, a boli medzi nimi aj osobnosti – akade-
mickí maliari Jozef Bendík, Štefan Hapák, vysokoškolskí učitelia 
doc. Jozef Vavro, doc. Štefan Tóbik, doc. Anton Bolek, prvý rektor 
Užhorodskej štátnej univerzity doc. Štefan Doboš, prof. Ľudovít 
Novák a ďalší – nás považovali za rovnocenných partnerov a boli 
vzorom obetavej učiteľskej profesie. V tejto súvislosti si spomínam 
na milú a skromnú odbornú asistentku nemeckého jazyka PhDr. 
Ester Pertlovú, s ktorou sme spoločne pripravovali jazykové relá-
cie pre internátny študentský rozhlas so svojským názvom IČKO. 
Desať rokov mohli študenti počúvať hovorené slovo a piesne v ja-
zykoch, ktoré študovali na fakulte. Bola to obetavá mimoškolská 
činnosť, ktorú aj vtedy len málokto chcel vykonávať. Robili sme ju 
nezištne, z lásky k svojmu odboru, profesii a študentom. 
Boli sme prví, ktorí začali písať vlastné vysokoškolské učebnice 

a skriptá, lebo sme nemali z čoho učiť. Zahraničná študijná litera-
túra nie vždy vyhovovala našim podmienkam a predstavám. A tak 
sme pri plnom úväzku, na úkor voľného času a zdravia, pripravo-
vali základnú študijnú literatúru pre študentov. Táto záslužná prá-
ca sa nepokladala ani za prácu vedeckú, ani za vedecko-
populárnu, ktorú bolo treba v rámci evidencie publikačnej činnosti 
vykazovať osobitne. Okrem toho, spočiatku nebola zo strany ve-
denia katedry a fakulty náležite podporovaná. Za svoju prácu boli 
síce autori honorovaní, ale ich honorár často nepokrýval výdavky 
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vynaložené na prepisovanie textov a na papier. „To nie je zárobok, 
to len preto, aby sa študenti mali z čoho učiť!“ – ako teraz počujem 
hlas svojej staršej kolegyne PhDr. E. Pertlovej, keď sme dostali 
„vyúčtovanie“ z edičného strediska. 
Potom sa niekoľko rokov stavala nová fakulta. Učitelia pomá-

hali pripravovať stavenisko na mieste, kde kedysi stál mestský bi-
túnok. Nakoniec sme sa dočkali novej budovy, začalo sa veľké 
sťahovanie, svojpomocne sme balili do papierových vriec knihy a 
osobné veci, ktoré bolo treba po presťahovaní prenášať, vybaľovať 
a ukladať na patričné miesta. V tejto práci nebolo rozdielu medzi 
asistentom, docentom či váženým profesorom, a dokonca ani štu-
dentom. Spomínam si tiež na zvláštne čaro zemiakových brigád, 
na ktorých sa utužovali medziľudské vzťahy, učitelia a študenti sa 
vzájomne poznávali aj zbližovali. 
Významné miesto na fakulte vtedy zaujímala mimoškolská čin-

nosť vysokoškolských učiteľov a študentov. Usporadúvali sme be-
sedy a stretnutia s významnými osobnosťami kultúry, spisova-
teľmi, prekladateľmi a vedcami. Tradične sa na Katedre ukrajin-
ského jazyka a literatúry konali také podujatia ako prijímanie pr-
vákov do študentských radov, rozlúčkové večierky so študentmi 
končiacich ročníkov a študentmi Fakulty ukrajinskej filológie Ná-
rodnej pedagogickej univerzity M. Drahomanova v Kyjeve, ktorí v 
rámci reciprocity každý školský rok absolvovali na katedre študij-
né pobyty. Veľký význam mali pre odborný rast našich študentov 
a zdokonaľovanie sa v ukrajinskom jazyku študijné pobyty našich 
vysokoškolákov, ako aj stáže učiteľov-ukrajinistov na spomínanej 
Národnej pedagogickej univerzite M. Drahomanova, Národnej 
univerzite T. Ševčenka v Kyjeve, či Užhorodskej štátnej (teraz ná-
rodnej) univerzite. Takmer každý rok skupiny študentov rôznych 
odborov, vrátane študentov ukrajinčiny, absolvovali tzv. bezdeví-
zovú výmennú prax na univerzite v Užhorode. Počas troch týž-
dňov tejto praxe študenti mali možnosť navštíviť Užhorod, Kyjev, 
Kaniv a Odesu, obzrieť si historické pamiatky, zoznámiť sa so ži-
votom a štúdiom ukrajinských študentov. 
S odstupom času si myslím, že vysoká úroveň vyučovacieho 

procesu, podporovaná týmito aktivitami značnou mierou prispela 
k formovaniu odborného profilu absolventa fakulty – budúceho 
učiteľa, vedca, kultúrneho a osvetového pracovníka. Preto niet di-
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vu, že terajšie kádrové zloženie katedier väčšinou pozostáva z bý-
valých študentov, ktorí v nových spoločenských podmienkach 
prerástli svojich učiteľov, čo nás veľmi teší. Mnohí z nich sa stali 
docentmi, profesormi, riaditeľmi škôl, múzeí, divadiel, Slovenské-
ho rozhlasu, diplomatmi, spisovateľmi atď.  
V časoch môjho pôsobenia na fakulte sa akosi menej dbalo na 

získavanie titulov, ale o to viac išlo o poctivú prácu so študentom, 
o jeho prípravu na budúce povolanie. Preto naša generácia získa-
vala vedecké a vedecko-pedagogické tituly väčšinou po päťdesiat-
ke, alebo tesne pred dôchodkom, a niektorí to ani „nestihli“ urobiť. 
Teraz je situácia úplne iná, aj keď sa neodvážim porovnávať úro-
veň vtedajšieho výchovno-vzdelávacieho procesu s terajším, na-
koľko som už štrnásť rokov na dôchodku. Za ten čas nielen pre-
tieklo veľa vody Torysou, veľa sa zmenilo aj v našej spoločnosti. 
Zdá sa mi však, že v súčasnosti sa určitým spôsobom oslabil záu-
jem o študenta ako o človeka a osobnosť, prehĺbila sa vzdialenosť 
medzi študentom a pedagógom, vzniklo akési odosobnenie, čo je 
na veľkú škodu veci. Ak v našich časoch na fakulte pracovali 
hlavne asistenti, odborní asistenti a len ojedinele docenti či jeden 
alebo dvaja externí profesori, dnes je situácia opačná. Nazdávam 
sa, že by sa to malo odraziť aj na kvalite výchovno-vzdelávacieho 
procesu a napokon aj na vedomostiach absolventov fakulty. Teore-
ticky... Možno zabúdame, že učiteľské povolanie nie je remeslo, 
ktoré má zlaté dno, je to skôr umenie, ktoré okrem hlbokých zna-
lostí potrebuje celého človeka, jeho dušu a srdce. Empátia a syner-
getický efekt medzi študentom a vyučujúcim sa nedajú dosiahnuť 
ani tým najvyšším akademickým titulom.  
Jubilujúca Filozofická fakulta v Prešove má veľa spoločného s 

podobnými fakultami na Slovensku, ktoré vznikli v päťdesiatych a 
šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Ale predsa sa niečím od 
nich odlišuje – prítomnosťou na niektorých katedrách absolventov 
sovietskych vysokých škôl z radov občanov Slovenska, ako aj ob-
čanov niekdajších sovietskych republík. V prvom prípade ide o 
československých štipendistov, ktorí študovali v Sovietskom zvä-
ze, najmä v Ruskej federácii a na Ukrajine. Počas štúdia uzavreli 
sobáš so sovietskymi štátnymi príslušníčkami, s ktorými sa po 
ukončení štúdia vrátili domov. Pritom v prvých povojnových ro-
koch museli mať na uzatvorenie takého sobášu osobitné povolenie 
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Ministerstva vnútra v Prahe, ktoré platilo len šesť mesiacov od je-
ho vystavenia.  
Niekoľko týchto sovietskych štátnych príslušníčok pôsobilo aj 

na rôznych katedrách Filozofickej fakulty, čo bolo veľkým príno-
som najmä pre jazykové katedry, v našom prípade pre katedry 
ruského a ukrajinského jazyka a literatúry. Popri vysokej odbor-
nosti sovietski vysokoškolskí učitelia vniesli do vyučovacieho pro-
cesu iný, tak povediac demokratickejší prístup k študentom, iné 
pedagogické metódy a postupy vo vyučovaní jazykových a iných 
disciplín. Zo sovietskych vysokoškolských učiteľov na katedrách 
FF v predchádzajúcom období pracovala doc. Nina Ščipanská, doc. 
Galina Baniševa, PhDr. Valentina Kovaľová (Katedra ruského ja-
zyka a literatúry), PhDr. Angelina Uramová a prof. Tamara Bajcu-
rová (Katedra dejín), doc. Irina Dudinská (Katedra filozofie, v sú-
časnosti na Katedre politológie), PhDr. Jolana Holendová a autor-
ka týchto spomienok PhDr. Adélia Kundrátová (Katedra ukrajin-
ského jazyka a literatúry). Okrem nich na katedrách ruského a 
ukrajinského jazyka každoročne pôsobili sovietski lektori, absol-
vovali tu stáže učitelia ruských a ukrajinských vysokých škôl. Há-
dam nebudem príliš neskromná ak poviem, že práca mojich kole-
gýň na jednotlivých katedrách, ako aj sovietskych lektorov, bola 
značným prínosom nielen pre jednotlivé katedry, ale aj pre Filozo-
fickú fakultu ako takú.  
Filozofická fakulta a jej osadenstvo prežili aj krušné časy. Už ju 

chceli zrušiť, zintegrovať s inými fakultami, či presťahovať do Ko-
šíc... Prežili sme tiež niekoľko vysokoškolských reforiem, vstup 
sovietskych vojsk do Československa v auguste 1968, aj obdobie 
normalizácie, nežnú revolúciu v roku 1989 a iné spoločensko-
politické zmeny. Pre nás, sovietske štátne príslušníčky, ktoré tu 
mali deti a rodiny, bol najťažším rokom rok 1968, keď sme museli 
vysvetľovať svoj postoj k dobovým udalostiam. Ťažko som znáša-
la aj septembrové udalosti roku 1989, lebo môj syn, čerstvý absol-
vent Technickej univerzity v Košiciach, práve absolvoval základnú 
vojenskú službu na letisku v Čechách. Naši študenti štrajkovali a 
dožadovali sa spoločenských zmien. Stačilo, aby vtedy došlo k 
ozbrojenému konfliktu a naše deti by sa ocitli vo víre vojnových 
udalosti. Našťastie sme aj tieto udalosti prežili bez ujmy na zdraví. 
Všetko sme prežili spolu ako jedna rodina... 
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A môj, teraz už dospelý syn Vladimír, ktorému prof. Ľ. Novák 
sľuboval ako žiačikovi 5. ročníka základnej školy, že zruší „y“, čo 
sa mu napriek všetkým snahám nepodarilo a žiaci sa dodnes mor-
dujú s písaním „y“ vo vybraných slovách, už niekoľko rokov býva 
s rodinou v ďalekom austrálskom Sydney. A ja zostávam bývať v 
Prešove, kde som prežila väčšinu svojho života a kde sa cítim ako 
rodená Prešovčanka. 
Som rada, že Prešov má takú vysokoškolskú dominantu akou je 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Veľmi si ju vážim, lebo 
bola mojím prvým a jediným pracoviskom, na ktorom som začala 
pracovať ako 23 ročná a ktorému som odovzdala 35 rokov svojho 
aktívneho života. Želám našej jubilujúcej Filozofickej fakulte v Pre-
šove do ďalších rokov veľa tvorivých úspechov, dobrých pedagó-
gov a veľa nadaných študentov. Nech sa táto dominanta naďalej 
rozvíja, požíva slávu a úctu. Z rosy a vody! ako sa hovorí pri takejto 
príležitosti v moje rodnej Ukrajine. 
 


